
Otel projeniz için tek bir 
kaynaktan, akıllı ve güvenli 
geçiş çözümleri

Otel 
Çözümleri



Ürün Grupları

Kapı Donanımları

Uzun ömürlü, 
teknolojik kapı 
çözümleri - şık ve 
estetik tasarımı ile
fonksiyonellik ve 
kolay montaj imkanı 
sunar.

Geçiş Sistemleri

Otomatik geçiş 
çözümleri - yüksek 
verimli, güvenli ve 
kullanıcı dostu.

Elektronik Geçiş
Kontrol & Veri

Elektronik geçiş 
kontrolü ve işgücü 
yönetimi - etkili geçiş 
yönetimi, güvenlik ve 
kayıt.

Servis

Tüm ihtiyaçlara 
yönelik özel servis ve 
bakım hizmeti - 
uzman ekiplerin hızlı 
müdahalesiyle uzun
ömürlü ürünler.

Otel Kilit Sistemleri

Oda kilitleri ve kilit
sistemlerinin yanı 
sıra otel yapılarında 
erişim yönetimi 
çözümleri - tüm yapı 
tipleri için güvenli ve 
kullanışlı.

Mekanik Anahtar 
Sistemleri

Ekstra güvenlikli ve
patentli anahtar ve
bareller - 
sağlanabilecek en iyi 
kontrol, düşük
maliyet ve kullanım
kolaylığı.

Cam Sistemleri

Yüksek kaliteli cam 
kapı sistem çözüm-
leri - özel ve ticari 
alan kullanımları için 
geniş ürün gamı.

Anahtar Sistemleri

Anahtar profilleri ve 
kesim makinelerinin 
yanı sıra otomotiv 
çözümleri - araç 
anahtarlarından 
programlama 
cihazlarına.

Hareketli Bölme 
Duvar Sistemleri

Esnek ve fonksiyonel 
bölme duvar çözüm-
leri - oteller, konfe-
rans salonları, 
stüdyolar ve diğer 
mekanlar için 
bölünebilir alanlar.
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ideomuzu izleyin

Başlan ıç
dormakaba otel çözümleri 
dünyasına hoşgeldiniz
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ormaka a Otel ö ümleri
aha iyi bir müşteri deneyimi

dormakaba, tüm konaklama çözümlerini sağlayan küresel şirketler 
arasında kalite ve hizmet bakımından rakipsizdir. Kapsamlı ürün 
portföyümüz, yalnızca konaklama sistemleri sunmakla kalmayıp  
otel girişlerinden konuk odası kapılarına kadar tüm alanlarda 
gereksinimleri karşılar. 

dormakaba çözümleri hepsi daha iyi bir konuk deneyimi 
oluşturmak için tasarlanan şu ürünleri içerir: Otel kilit sistemleri, 
geçiş sistemleri, cam aksesuarları, kapı sistemleri ve donanımları, 
hareketli bölme duvar sistemleri...

HAREKETLİ BÖLME DUVARLAR ERİŞİM KONTROL YAZILIMI

MOBİL ERİŞİM

KAPI DONANIMLARI ELEKTRONİK OTEL KİLİTLERİ

YAN BİRİMLER ERİŞİM KONTROLÜ

CAM SİSTEMLERİ GEÇİŞ SİSTEMLERİ
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dormakaba

Ana Girişler
öner Kapılar

4 farklı operatör seçeneği bulunmaktadır
 KT  M, Manuel kullanım
 KT  , Manuel kapınız  pozisyonuna otomatik olarak gelir.
 KT  S, Servomatik motor ile daha az kuvvet ile kapınızı 

açabilirsiniz.
 KT  A, Otomatik kullanım ile kapınız tüm emniyet istemleri ile 

birlikte tamamen otomatik olarak çalışır.
K V Cam avanlı Döner Kapı  modern binalarda ve sofistike 
projelerde 3000 mm ye kadar tamamen cam tavanlı, 3000 
mm ve üzerindeki çaplarda ise çok ince 63 mm  profil içerisinde 
bulanan cam tavan ile oluşan sistemi şeffaf giriş çözümleri 
sunar. Bütünü ile cam tavan olan konsepti projelerinize ekstra 
şeffaflık, konfor ve aydınlık sağlar.

Bina girişleri yapınızın dışarı açılan vitrinidir ve müşterilerinize 
sizin hakkınızda ilk izlenimi verir. Bu nedenle burada bulunan 
kapınız yüksek görsel kalitesinin yanı sıra tasarım ve işlevsellik 
bakımından da bu gereksinimleri karşılamalıdır. 

K V  serisi ile dormakaba bu gereksinimlerin bilincinde, 
mimari cepheler ile uyumlu, prestij ve üstünlük sağlayan 
çözümler sunar. Kendine has dizaynı ile düzgün bir geçiş akışı 
sağlamasının yanı sıra acil çıkışlar ve kaçış yolları kullanımı için 
de uygundur. Kanopili, cam tavanlı ve ince profilli fineframe  
seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verecek çeşitliliktedir. rofiller 
naturel eloksal, paslanmaz kaplama veya al renginde tercih 
edilebilir.

Boyalık Beach otel İzmir / Cam Tavanlı KT  3



K V Otomatik
Döner Kapılar
İklimsel kontrol 
sağlayarak enerji
maliyetlerini 
düşüreceği gibi  
girişlerin prestijini 
de vurgular.

K C  kayar kapılı, iki kanatlı döner kapı erişimi ve uygunluğu 
yeni bir seviyeye taşımakla birlikte mimari yaratıcılığı destekler 
nitelikte çok sayıda faaliyet alanı sunar. Tasarımının çeşitliliği ve 
alternatifli yüzey seçenekleri sayesinde bu model herhangi bir 
binanın giriş bölümünü prestijli bir karşılamaya çevirecektir. 

- Ferah bir giriş alanı
- Engellilerin ihtiyaçları için uygun nitelikte
- Entegre gece kalkanı opsiyonel
- Opsiyonel vitrin seçeneği
- ST F E  otomatik kayar kapı entegreli
- En yüksek güvenlik standartları

i os Golden Savoy Muğla / KT  3

KTC 2 Kayar Kapılı Sistem KT  Atrium Manuel

7

Ana Girişler öner Kapılar



K  E  Dire t
Elektromanyetik Motor

K V A M le
Tamamen Cam Tasarım

Otel Çözümleridormakaba

Yeni elektromanyetik direct - drive prensibi, toleransları ve 
aşınmayı minimuma indirir, kapı, kanatları çok doğru şekilde 
taşınabilir ve konumlandırılabilir. işli kayışsız güç iletim
teknolojisi, on binlerce kez denenmiş manyetik teknolojiye 
dayanıyor.

İlk kez bu manyetik motor teknolojisi, sadece 100 mm lik bir 
kanopi yüksekliği ile daha ince ve zarif bir görüntü sağlıyor.

ideomuzu izleyin

Sanat es. rleri ve belirleyici yerler olarak, modern 
mimari sadece işlevsel olarak değil aynı zamanda 
tasarım amacını tamamlayan bir giriş talep eder: 
benzersiz ama zarif  kalıcı ama zamanın ötesinde bir 
izlenim bırakıyor.

Sa e  mo ern ve kusursu  estetik

Optimum şeffaflık ve yapısal güvenilirlik sağlamak içi
n
güvenlik camı ve minimal çerçeveye sahip zarif şeffaf
tavan

Kalıcı bir görünüm için minimalist ışıklı çerçeve ile göz
alıcı zamansız tasarım



dormakaba döner kapılar mimari cepheye ve 
beklentilere uyum sağlayacak çözümlerin yanı 
sıra, yenilikçi yaklaşımı ve çevreci özellikleriyle 
de projelerinize en doğru ürünü sunar.

9

Ana Girişler öner Kapılar

E  
D  

KT Fle  Mekanizmalı Otomatik öner Kapı



üksek kalite e pro eler için mükemmel çö üm
İnce profil sistemi sayesinde S le  otomatik ka ar kapı
esnek kullanım ve tasarım olanakları sunar. Çeşitli 
tasarımlarıyla, yüksek kalitede projeler için mükemmel 
çözümdür. 

Kalitesi test e il i
Sistem temperli güvenlik camı veya çift camla 
kullanılabilmektedir. rofil sistemi minimum 1 milyon devirlik 
kullanım ömrü için test edilmiştir. em N 1 650 standardı 
hem de kaçış güzergahlarında otomatik kayar kapılara 
yönelik Alman yönetmeliğine AutSch  göre acil çıkışlar ve 
kaçış güzergahlarında kullanım için onaylanmıştır.

 İnce profiller sayesinde sistem geniş cam yüzeyler sağlar.
 Çok esnektir ve yüksek kalitedeki proje gerekliliklerine göre 

ayarlanabilir.

rofilsiz olarak tercih edebileceğiniz S  MA E  seçeneği ile 
yüksek kaliteli paslanmaz çelik bağlantı parçalarını çerçevesiz 
cam kapı panelleriyle birleştirerek bina iç mekanları için ışıltılı 
ve şeffaf giriş çözümleri yaratır.

 aslanmaz çelikten yüksek kaliteli tek noktadan sabitleme
 Olağanüstü iç tasarım
 Sabit kanatları ve üst panelleri olan ve olmayan kapı 

sistemleri için uygundur.

Adam  Eve otel Antalya / ST ES 200 Easy

lıca otel İzmir / ST Manet ES 200 Easy

S  le  Otomatik Ka ar Kapılar
Yüksek derecede kullanıcı kolaylığı ve kolay 
erişim sağlayan dormakaba ST Fle , ortama
davetkar bir atmosfer katıyor.

Otel Çözümleri
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dormakaba



BS e risel ka ar kapılar giriş alanınıza 
özel cazip atmosferler sağlayacak 
çözümler üretmektedir. Bu kapılar dışbükey 
veya içbükey yarım veya tam dairesel 
olabileceği gibi istenilen özel açılara göre 
eğrisel olarak da tasarlanabilmektedir.

- 1.000 - 2.500 mm geçiş genişliği
- Farklı çalışma fonksiyonları
- İsteğe bağlı olarak acil çıkış noktalarında 
kullanabilen modeli FBST
- Avrupa normlarına uygun, N 1 650 
normunu sağlayabilen sistem

Yeni nesil  Serisi in irli mekani malar ile 
1000 kg ağırlıktaki kanatlarınız bile kolaylıkla 
taşınabilir. ilediğiniz yükseklikte kayar 
kapılar artık mümkün. Standart kanatlarını- 
zın yanı sıra tamamen cam, teleskopik, 
kırılabilen break-out , kurşun dolgulu, ağır 
endüstriyel veya kurşun geçirmez kanatlarla 
bir terzi hassasiyeti ile projelerinizdeki ölçülere 
uygun olarak üretilmektedir. 01 serisi çok 
yoğun ve ağır kullanımları destekleyebilen 
yüksek torklu, üstün performanslı çok özel 
motoru ile diğerlerinden ayrılmaktadır. 

S le  teleskopik ka ar kapı sistemi
sayesinde kullanıcı daha geniş geçiş açıklığı 
ve çok yönlü uygulama şansı kazanır. Yüksek 
kullanıcı kolaylığı ve kolay erişim sağlayan 
dormakaba TST ortama davetkar bir 
atmosfer katıyor. 
- Teleskopik mekanizma aynı uzunlukta 
operatör ile daha fazla geçiş genişliği sağlar.
- areketli parçaların birbiri ile uyumu, yüksek 
ısı izolasyon performansı ve kullanım emniyeti 
için TST mükemmel bir tercihtir.
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Ana Girişler Kayar Kapılar

BST Eğrisel Kayar Kapılar

01 Serisi incirli MekanizmalarTST Fle Teleskopik Kayar Kapı



Otel Çözümleridormakaba

Otel O aları
Elektronik Otel Kilitleri
ormaka a Otel 

kilit sistemleri
teknolojinin 
yaşamımızı 
kolaylaştıran tüm 
imkanlarını, 
konaklama 
sektöründeki çeşitli 
erişim kontrolü 
çözümleriyle 
müşterilerin 
hizmetine sunar.

D Kilit renovasyon 
projelerinizde tek parçalı 
yapısı sayesinde kolaylıkla 
adapte edebilirsiniz.
B E uyumludur.

Con i ant D Kilit ultra 
modern tasarımı ile otel 
tasarımınıza kolaylıkla uyum 
sağlar. Tüm dormakaba 
geçiş yönetim sistemleriyle 
ve Offline olarak çalışabilir.

uantum D Kilit ödüllü 
iki parçalı tasarımının yanı 
sıra kolay erişim kontrolü ve 
güvenlik sağlayan üstün 
performansa sahiptir.

uantum V D Kilit B E 
uyum seçenekleri ve Mifare 

lus kartları kullanım 
imkanıyla üstün özellikli 

uantum serisine yeni bir 
seviye getiriyor.

12



• Minimalist 
okuyucu 
tasarımına 
sahip uantum 

i el, oda içi 
bakışta kol-
mandal 
görüntüsü 
sunar.
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Otel Odaları Elektronik Otel Kilitleri

Saflok Quantum 
Pixel

uantum i el dormakaba nın ödüllü uantum serisine 
en son katılan üyesidir. uantum i el kolay kullanımın 
yanı sıra, güvenli, estetik ve esnek bir çözüm sunar.  
Bluetooth üşük Enerji B E  teknolojisi ile de uyumlu 
olan uantum i el dormakaba nın Mobil Erişim 
Çözümleri ile kullanılabilir. Elektronik kilit mekanizmasının 
kapı kanadına gömülmesiyle, görünür sistemin şık 
tasarımı her otel dekorasyonuna uyum sağlamaktadır.

lco ve Saflok markaları, küçük konaklama işletmelerinin konuk 
odalarından, lüks tatil beldeleri için konuk odası kilit ve erişim 
yönetimi çözümlerine kadar eksiksiz bir ürün portföyü sunar. 
Konaklama endüstrisinde güvenlik gereksinimleri gün geçtikçe 
artmakta ve dormakaba, bu anlamda güvenlik, güvenilirlik, verimlilik 
ve kolaylık sağlayan yenilikçi geçiş kontrol sistemlerini sunmaya 
devam etmektedir.

dormakaba, konuk oda kapıları ve ortak alanlarda toplam kurumsal 
güvenliği destekleyen F , kablosuz çevrimiçi sistemler, akıllı oda ve enerji 
yönetimi arayüzleri ve şimdi de güvenli mobil erişim çözümleri 
uygulamalarında sektöre önderlik ediyor. Tüm dormakaba elektronik otel 
kilitleri Kuzey Amerika da tasarlanmış, üretilmiş ve testten geçiril-    miştir. 

er kilit BM A / ANS  Sınıf 1 sertifikalıdır ve O S 
Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması  ve CE / EMC uyumludur.

Saffire 
Sa ire elektronik otel kilidi, çağdaş ve sade bir 
tasarıma sahip F  teknolojisine sahiptir. Yüksek 
performansı, konuk deneyimini optimize ederken, otel 
özelliklerinin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için online 
yetenekler ve kolaylık getiren güvenli, esnek çözümler 
sunar. 

Mobil erişimi basit ve güvenli bir şekilde gerçeğe 
dönüştürmek için Ambiance M  ile birleştirilmiş B E 
özellikli bir kilit olarak sunulmaktadır. Ambiance M , 
dormakaba otel kilitleri için tercih edilen iletişim 
teknolojisi olan Bluetooth üşük Enerji B E  kullanan 
dormakaba mobil erişim çözümlerini desteklemektedir. 

YENİ

YENİ

dormakaba, basit ve güvenli bir mobil erişimi sağlar...

• Saffire  elektronik 
otel kilidi stan art 
olarak B E mo ülüne 
sahiptir



Ürün ö ellikleri
- Kapı kanadı kalınlığı  40 mm
- EN 3-6 ve EN 2-4 güçlerinde iki model
- Yastıklama
- Opsiyonel sabitleme
- Ayarlanabilir tokatlama hareketi
- Engelliler için tasarlanmış binalar için
yasal gerekliliklere uygunluk
- Sağ ve sol kapılar için tek model

Otel Çözümleri
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dormakaba

Otel Oda Kapısı Aksesuarları
S 

Kalp Sistemli, 
Gizli Kapı 
Kapatıcı

dormakaba nın kalp şeklindeki üstün kam teknolojisi, 
mükemmel bir ürün yaratan bir tasarımla 
birleştirildi. dormakaba TS 96 sistemi kalp şeklindeki 
kam teknolojisi sayesinde kolay açılır ve yüksek 
verimle calışır. TS 96 kompakt tasarımı ile dar 
kanatlı kapılarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. 
dormakaba kalitesi ve teknolojisi ile üretilmiş olan 
TS 96, montaj, ayar kolaylığı ve şık tasarımı ile 

özellikle mimarlar ve tasarımcılar icin en uygun kapı 
kapatıcıdır.

EN 1154 standartlarına uygun 
olarak üretilmiştir. Yangın 
kapılarında ve duman sızdırmaz 
kapılarda kullanılmaktadır.

unluk el esi

Gi li Menteşe
Ahşap, çelik ve aluminyum kasalı binisiz kapılar için 
tamamen gizli menteşe. CE sertifikalı, 0 kg ağırlık 
kapasiteli, 1 0 ye kadar açılabilen, sağ ve sol 
uygulanabilir, bakım gerektirmeyen mil yataklı, üç 
boyutta ayarlanabilir: Yanal /- 3 mm, yükseklik 

/- 3 mm, derinlik /- 1 mm. aslanmaz çelik yüzey. 
Kanatta 2  mm, kasada 2  mm genişlik. ırsızlığa 
Karşı Koruma ve Yangın Yalıtımı, uman Yalıtımı 
istenen kapılara uygun.

  Stoper
dormakaba T  5021 emine monte kapı stoperi, 
paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile 
birlikte, :50 mm, :42 mm.

Emni et Man alı
Kapı Emniyet inciri, kapıya gizli montaj

Dür ün
Kapı dürbünü, 35-55 mm aralığındaki kapı 
kalınlıklarına uyumlu, 1 0  görüş açısı, satine 
nikel kaplama

arım A  Stoper
Yere monte yarım ay kapı stoperi, paslanmaz 
çelik, sert kauçuk malzeme ile, :44 mm, :25 
mm.

aprak Menteşe
Yaprak Menteşe, CE belgeli, CE T F E 
sertifikalı, BS EN 1935 normuna uygunluk, 101.6 
 76.2  3 mm ebatlarında, radiuslu, 5 adet 

mafsallı, 120 kg a kadar kapılarda kullanım için 
uygun, sağ ve sol kapılar için uyumlu, 1 0  
açılma açısı.



M O 
Manuel Kayar 
Kapı Sistemi

Ken in en kapanma  Sorunsu

SE F C OS NG - Kapı açıldıktan 
sonra herhangi bir güç kaynağı 
kullanmadan otomatik olarak 
yavaşça kapatır.

DO MO O   Sonra an 
ente re e ile ilen renleme 
mekani ması

Sonradan entegre edilebilen 
O MOT ON frenleme 

mekanizması ile kapıyı sürüp 
bıraktığınızda belirlenen noktada 
fren yaparak yavaşlatıp
durmasını sağlar.

Ente re elektromekanik kilit  
Güvenli eçişler

Elektromekanik kilit tamamen 
tavan ray profili içerisine gizlen- 
diğinden dışarıdan görülmez. 
Gizli elektromekanik kilit, uzak- 
tan kumanda veya pille çalışan 
bir buton aracılığıyla kontrol 
edilir.

Durum öster esi  Her şe  
kontrol altın a

urum göstergesi aracılığıyla 
kapının açık olup olmadığı rahat- 
lıkla izlenebilir. Kapı açık veya 
kapalı konumuna geçtiğinde bina 
yönetim sistemine iletilen bir 
sinyal veya ışıklı bir gösterge, 
kapının uzaktan izlenebilmesini 
sağlar.

Otel Çözümleri
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dormakaba

Muto Sistemi tüm sürme sistemler 
arasında geliştirilmiş kompakt tasarımı, 
kullanıcı dostu geniş işlevselliği sayesinde 
oldukça etkileyicidir:

MUTO Comfort / remium
 Opsiyonel mekanik kendinden kapanma 
self-closing
 Cam hazırlığı gerektirmeyen
O MOT ON frenleme mekanizması

 Opsiyonel bağımsız ve gizli 
elektromekanik kilit
 Opsiyonel otomasyon sisteminize 

bağlanabilen durum göstergesi
 Teleskopik kanatlarla geniş açıklık
 Opsiyonel senkronize - çift kanatlı 

kapılar, sadece tek kanatı hareket 
ettirmeniz halinde diğer kanat eş zamanlı 
olarak açılır.
 uvar, cam veya tavana montaj imkanı
 150 kg a kadar kanat ağırlığı



Otel O aları
Geçiş Kontrol Sistemleri

Am ian e
Ambiance dormakaba nın indo s tabanlı erişim 
yönetim programıdır. Tüm Saflok kilit modelleri ile 
uyumludur. Yazılım bir çok internet tabanlı resepsiyon 
programı MS sistemi  ile uyumludur ve tesislerin 
ihtiyaçları için çeşitli uyarlamalara açıktır.  
 Tüm yönleriyle erişim kontrolü - kilit kayıtları, raporlama, 

ortak alan erişimi ve erişim sınırlandırma
 Saflok F  B E kilitleri aracılığı ile mobil erişimi 

destekler
 domakaba nın Messenger ENS anline oda yönetim 

sistemini destekler 
 MS, OS, enerji yönetimi ve self-check-in bankoları gibi 

üçüncü parti sistemlere entegre olabilir.

Sa lok Han hel    HH
6 kilit programlama, sorgulama ve kilit teşhis için

kullanılan portatif bir programlama cihazıdır. Yardımcı
anahtar kodlama terminali olarak da kullanılabilr.
 Saklama kapasitesi: 500  oda
 Birim, gün için önceden programlanabilir.
 Saniyede 300  oda özelliği yüklenebilir.
 1000 kilit onayı, 2 dakikadan az bir sürede sorgulanabilir.
 Gelişmiş kilit sorgulama fonksiyonu

et ork D Ko la ı ı
Saflok F  kilitleri ile birlikte kullanıldığında, kompakt

F  temassız okuyucu ve yazıcı ile kullanılan Mifare
Classic anahtar kartlarını destekler. SO 14443A standart- 
larına uygundur. Birden çok istasyon için kullanımda 
idealdir.

Messen er ens
Saflok Messenger ENS, güvenlik ve misafir yönetimini 
kontrol etmenin yanı sıra operasyonel yetkinliği maksimum 
düzeyde yönetme imkanı arayan oteller için en uygun 
çözümdür. Online sistem, oda kapısı aktivitelerini izlerken 
ön büro ile otelin kilitleri arasında iki yönlü iletişimi de  
sağlar. Misafirler resepsiyona uğrama zorunluluğu 
olmadan oda değişikliği talebinde bulunabilir. Otel, kapı 
aktivitelerini e-mail ve sms bildirimleri aracılığıyla takip 
edebilir. Messenger ENS, oda yönetim sistemleri gibi 
üçüncü parti uygulamaları ile entegre olabilir.  
 Kilit komutlarını resepsiyondan gönderir. 
 Kilit uyarı ve bildirimlerini alır. 
 Kilit bilgisini üçüncü parti yazılımları ile paylaşır.

dormakaba nın çevrimiçi F  ağına bağlı elektronik 
kilit çözümleri, operatörlerin resepsiyon ve güvenlik 
bürosundaki merkez terminallerden tüm otellerini 
uzaktan programlama ve denetleme imk nı sağlıyor. 
dormakaba nın ağa bağlı çözümleri düşük piller, aralık 
bırakılmış kapılar ve oda temiz uyarıları için kilitleme 
sistemi bildirimlerini personele sunar.

O line Sistem
Offline sistemde kullanıcı kartlarının yönetimi resepsiyon ünitesi 
üzerinden yapılır. Kilitlerden kullanım raporu sadece el terminali 
ile kilit üzerinden alınır.

Online Sistem
Online sistem resepsiyon ile elektronik kilitler arasında çift yönlü 
bir iletişim imkanı sunar. Yazılım üzerinden kilitlerin kullanım 
raporları görüntülenebilirken aynı zamanda üçüncü parti 
cihazlara veya sistemlere bilgi iletebilir. Oda otomasyon 
sistemleri ile entegre çalışabilir.

Otel Çözümleri
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Konuk anahtarlarını mobil cihazlarda yayınlayın ve yönetin. 
Günümüz nesillerindeki mobil zihniyet, konuklara seyahat 
deneyimlerini tam olarak kontrol etme fırsatı tanıyan 
hizmet seçimi talep etmektedir. Otelciler, dormakaba 
Mobil Erişim Çözümleri ile, konukların seyahat tercihlerini 
tam olarak kontrol etmeleri için uygun bir yol sağlayarak 
mobil cihazları bir hizmet aracı haline getirerek bu talepleri 
karşılayabilir. Güvenli oda erişiminden, otel konaklama ve 
hizmetlerinden faydalanmaya, mobil cihazlarda bulunan 
kalıcı özelliklere kadar  geliri artırmak ve otel markasına 
değer katmak için seyahatin basitleştirilmesi ve genel 
konuk deneyiminin geliştirilmesine olanak tanır.

Ka a Elektronik Geçiş Kontrolü 
Kart okuyucu  asansör, park girişleri, elektrikli kilit karşılığı 
veya elektromanyetik kilit kullanılan kapılarda geçiş 
donanımı olarak kullanılır. Okuyucuların gömme veya yüzeye 
montaj uygulamaları yapılması ile birlikte tüm dormakaba 
geçiş sistemleri ile birlikte kullanılır.

Asansör Kontrol Üniteleri 
Kontrol ünitesi, çok yönlü, bağımsız bir kart okuyucu denet- 
leyicisidir. Bu üniteler, asansör kapıları, konsiyer zeminleri ve 
ortak alanlar da dahil olmak üzere elektrikli donanımla 
emniyet altına alınmış kapılar ile çalışırlar. Mimari tasarıma 
uygun farklı kaplama alternatifleri de mevcuttur.

Mobil Erişim Çözümleri, oteller ve konukları için uygun, 
güvenilir ve emniyetlidir  dormakaba mobil özellikli F  
otel kilitleri için tercih edilen iletişim teknolojisi olan 
Bluetooth üşük Enerji B E  kullanan uçtan uca mobil 
kimlik bilgisi uygulamasıdır. Mobil erişim çözümü, mobil 
cihazlarda tuşları güvenli bir şekilde yayınlamak ve 
yönetmek için bulut tabanlı bir platform sağlayan otel 
kilitleme sistemi ile sorunsuzca bütünleşir. Konuklar 
dormakaba Mobil Erişim Çözümleri ile resepsiyon kayıt 
işlemini atlayarak doğrudan odalarına geçebilirler. 

ahası  bir oda anahtarı gerektiren otelin ortak alanına 
erişmek için taşınabilir aygıtlarını kullanarak otel içinde 
serbestçe dolaşabilirler.
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Otel Odaları Elektronik Otel Kilitleri

Mobil Erişim Çözümleri

ideomuzu 
izleyin

Bina önetim
Sistemi Ara ü ü
Mobil anahtar 
resepsiyondan 
yönetilerek, 
yazılımdan 

EG C Connect e 
aktarılır.

EG C Conne t
EG C Connect, 

güvenliği yönetir ve
misafir yetkilerini 
doğrular. Buluta 
gönderilen tek bilgi 
ile konuk kalma 
süresi ve tekil mobil 
kimliklendirme 
tanımlanır.

Konuk Mo il Ciha
Konuk, bildirim 
aldığında ve 
uygulamayı 
indirdiğinde, mobil 
kimlik bilgileri mobil 
cihazlarından alınır. 

arışta konuklar 
doğrudan odaya 
gidebilirler.

ormaka a 
Otel Kilitleri
Konuklar, mobil 
cihazlarıyla kilidi 
açabilirler. 
Bluetooth, 
odaya erişimi 
sağlayan mobil 
cihazla iletişim 
kurar.



Matri  kullanımı ve yönetimi kolay, özelleştirilmiş çözümler sunan güvenliğin esas alındığı çok yönlü bir personel 
erişim kontrol sistemidir. Tarayıcı tabanlı yönetimi ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkmaktadır.Çoklu dil 
desteğinin yanında Türkçe dil seçeneği de mevcuttur. Kayıtlı tüm personel ve sistem bilgileri, EU SG O/G  
genel veri koruma yönetmeliği uyumludur.

Matri O E eçiş kontrol sisteminin a alarını keş e in

• Kolay kurulum ve uçtan uca güvenlik
• Çoklu dil desteği
• Modern, kullanıcı dostu ve güvenli bir tarayıcı arayüzü ile kontrol
• Kablolu ve kablosuz cihaz entegrasyonu ile genişletilmiş ürün 

portföy desteği
• iegand cihaz bağlantı desteği
• Online, offline, kart veya cihaz üzerinde yetkilendirme opsiyonları
• Mobil erişim
• iyaretçi yönetimi
• Alarm yönetimi, kat plan detayları ve CCT  entegrasyonu
• Temel zaman yönetimi
• onanım üzerinde yönetilen anti-passback
• Mevcut hırsız alarm sistemine entegrasyon

Kola  Kurulum  Düşük Mali et

• Uzmanlık gerektirmeyen basit ve hızlı kurulum
• Geçiş kontrol yönetiminde en güncel standartlara uygunluk

önetim O isleri
Geçiş Kontrol Sistemleri

Matri  ONE  O
ersonel Erişim Kontrol Sistemi

Sistem Görünümü

Kontrol ünitesi
Kablosuz Gate ay

MAT  ONE

Whitelist ve Kart üzerinde erişimKablosuz OnlineOnline

Akıllı TelefonTabletMasaüstü Bilgisayar izüstü Bilgisayar

Kayıt üniteleri

Mekatronik
barel

ijital barel

Uzak okuyucu

c-lever Ekipmanları

Mekatronik
barel

Uzak 
okuyucu

ijital barel 

c-lever Ekipmanları

Kabin 
kilit

1



Temel ersonel aman Yönetimi Temel KS
Giriş ve çıkış okutmaları arasındaki basit zaman farkları hesaplanabilir ve raporlanabilir F veya CS . aporlanan veriler Muhasebe 
departmanı tarafından bordrolama sistemine kolaylıkla aktarılabilir.

Am ian e  Matri  
Sistem Entegrasyonu

Ambiance Otel yazılımı  ve Matri  ersonel yönetimi  geçiş kontrol sistemi entegrasyonu sayesinde  otel yazılımında oluşturulan yönetim ofisleri 
personellerinin Kimlik, kart ve kapı yetkileri gibi bilgileri otomatik olarak personel yönetimi geçiş kontrol yazılımına akarılır. Kapı geçiş yetkileri geçiş 
kontrol sistemi yazılımında online olarak kolayca kontrol edilir.

ne ıkan Avanta lar

• Otel yazılımında oluşturulan Master ersonel kartlari otomatik olarak geçiş kontrol sisteminide aktarılır.,
• Otel Kapılarını açmak için kullanılan personel kartları, geçiş kontrol sisteminde de kullanılır.
• ersonellerin yetkileri Matri  ersonel yönetimi  geçiş kontrol sistemine bağlı olan kapılarda anlık olarak değiştirilebilir ve kaldırılabilir.
• ersonellerin giriş ve çıkış saatler kolaylıkla .pdf, .css dosya formatında raporlanarak arşivlenebilir. Bu sayede Muhasebe departmanı çalışma 

saatlerini kolaylıkla raporlayabilir.
• ersonellerin hangi odalara girip çıktıklarını kolaylıkla rapor olarak görüntülenebilir.
• Online geçiş kontrol sitemi sayesinde anlık olarak kontrol edilebilen güvenlikli bir alan oluşturulmuş olur.
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önetim O isleri
Cam Kapı Aksesuarları

dormakaba cam aksesuarları, temel ve tamamlayıcı 
parçalardan oluşan geniş serisiyle, bütün temperli cam 
uygulamalarında kullanılabilir. Temperli cam uygulamaları, 
sabit yan bölmelerle, değişik açılardaki köşe veya çarpma 
kapılarla da sağlanabilir. Tüm aksesuarlar ana ürün, 
fonksiyonel ekler ve farklı yüzey kaplamalı klipsli kapaktan 
oluşan modüler sistem esasına dayanmaktadır. 

dormakaba cam aksesuarları, camın şeffaflık, ışık 
geçirgenliği, değişkenlik, verimlilik, alan kazanımı gibi 
faydalarını projelerinize taşımanızı sağlar. Manuel kayar 
kapılardan, profilli veya profilsiz cam duvar sistemlerine 
kadar dormakaba cam sistemleri projenizi en şeffaf haliyle 
davetkar kılar.

Studio ondo Arcos Studio

unior Office Arcos Office



TS 92 
Kalp Sistemli 
Kayar Kollu 
Kapı Kapatıcı

Kalp sistemli teknolojisi ile TS 92 kapı kapatıcı, 
özellikle iç mekanlar için tasarlanan, yüksek 
verimli ve kolay kullanımlı bir ürün olmasının 
yanı sıra  optimum görsel uyum, estetik ve zarif 
tasarımı ile cam kapılarda bile uygulanabilme 
özelliğine sahiptir. TS 92  Contur esign kapı 
kapatıcı, kalp şeklinde kam teknolojisi sayesin-
de uzun ömürlü kullanım sağlar.

SO 9001 üretim onaylıdır.

zel olarak iç mekan uygulamalarına yöneliktir.
1100 mm ye kadar kapı genişlikleri için
Tek ve çift kanatlı kapılar için
Kolay montaj

ızlıca ayarlanabilir.

21

Yöentim Ofisleri Cam Kapı Aksesuarları

M D S am kapı aksesuarları
pratik ve rahat bir ayarlama
imkanı sunar.
- Kapı montajı sonrası çok 
boyutlu ayarlama imkanı
- ivot menteşe ile kapının
sıfır noktası pozisyonunun
kusursuz uyumu
- -22 mm cam kalınlıkları 
ve 200 kg a kadar taşıma 
kapasitesi
- ek çok farklı yüzey 
kaplama seçeneği

Mo il Erişim ö ümleri
Cam kapılarda kart okuyucu ve 
dijital bareller diğer kapı 
aksesuarları ile beraber 
kullanılabilir.



Camın hem kapı hem duvar olarak kullanılması, hem de hare- 
ketli olması gerektiğinde, dormakaba camlı kayar duvarları 
emsalsizdir. dormakaba S  serisi, her gereksinimi karşılaya- 
cak ürünü yaratacak tecrübeye, bilgiye ve yaratıcı beceriye 
sahiptir. 

HS EAS  SA E cam katlanır duvara ait katlanır paneller 
herhangi bir çerçeve olmaksızın daimi ve şeffaf cam yüzeyler-
den oluşur. Farklı malzeme ve farklı renk çeşitlerine sahip 
olabilen klipsli kapaklar gözle görülür yüzeyleri kaplarken tüm 
fonksiyonel aksamlar üst ve alt kapı bazalarında gizlidir. Yeni 

S -EASY SAFE 100 mm bazalı sistem ile istenilen 
fonksiyona yönelik sabit kapı, kayar kapı, kayar veya sabit 
panelli kayar cam duvarlar oluşturulurken çok daha kolay 
uygulama ve montaj yapılır. Sistemde 10, 12, 15, 17, 19 mm cam 
kullanılabilir. EN 12211 Sınıf 1, EN1527 Sınıf 2, EN 1991 Sınıf 3, EN 
13049 Sınıf 5, EN 1670 Sınıf 4, SO 14040 

Otel Çözümleri
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estoranlar
Kayar Toplanır Camlı uvarlar

Çeşme lıca otel İzmir

S -EASY SAFE



HS  profilli kayar toplanır cam sistemi  vitrin ya da 
harici mağaza girişleri gibi daha yüksek rüzgar yüklerine 
maruz kalabilen uygulamalar için özellikle uygundur. Bu 
çerçeveler alüminyumdan yapılmıştır ve camı her yanından 
sarmaktadır. Yanal lastik uçlar ve üst ve alt kısımda yer 
alan fırça contalar kötü havalarda ek bir koruma sağlar.

-  Fırça fitili alüminyum profiller sayesinde azalan 
hava geçirgenliği
-  Mekanik yüklere dayanım
-  İnce profil sistemi
- Temperli camı, lamine temperli cam izolasyonlu cam 
ve özel camlar ile kullanıma uygundur.

HS E herm yüksek ısı farklılıklarının olduğu 
mahalleri birbirinden ayırmak istendiğinde en doğru 
çözümdür. Kolay mandallı kullanımı ile, kayar paneller 
rahatlıkla pivot açılır panele dönüştürülebilir.  iğer tüm 
fonksiyonel mekanizmalar, yenilenen lineer profil tasarımı 
içine  görünmez şekilde entegre edilmiştir. 

- Geliştirilmiş ısı yalıtımı ile enerji verimliliği 
- Basit mandallı sistemiyle kayar sistemden 
pivot sisteme kolay geçiş 
- sı yalıtımlı profillerden yapılma dış çerçeve
- İzolasyonlu cam veya özel camlar ile 
kullanıma uygundur.
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estoran ve Cafe Alanları Cam Sistemleri

Taksim Gezi otel İstanbul / S -

S  F E  Therm

Etkileyici form ve işlevsellik 

Basit kilit çubuğu

İsteğe bağlı gömme 
kilit

Bitiş monteli zemin 
kilidi

TS 96 kapı kapatıcı 
opsiyonu



Bu sistemin esnekliği dolayısıyla MAGNEO çok çeşitli uygulama 
alanlarına kapı açmaktadır. Sürgülü kapı mekanizması mevcut 
iki montaj şekliyle birlikte duvar içine koridor  ya da duvar 
üzerine cepheye sabitleme  kurulumuna uygun olduğu için çok 
amaçlıdır. MAGNEO nun kurulumu ve çalıştırılması kolaydır. 
Otomatik sürgülü kapı mekanizması rahatınız için bütün önemli 
standart ve çeşitli özel fonksiyonları size sunar. 

Bu kapı sistemi 1 milyon devirlik minimum kullanım süresi için 
test edilmiştir ve kaçış güzergahlarında otomatik sürgülü kapı- 
lar için N 1 650 ve Alman kılavuzları uyarınca acil çıkışlardaki 
ve kaçış güzergahlarındaki uygulamak için onaylanmıştır.

Çarpıcı kullanım kolaylığı ve eşsiz işlevsel hareketi otomatik 
sürgülü kapı mekanizması MAG EO nun ayırt edici 
özelliklerini oluşturur. Bu kapılar manyetik ve dolayısıyla 
doğrusal C motorun temassız kesme dalgasıyla çalışır. 
Böylelikle MAGNEO neredeyse sessiz çalışır ve en üst seviye 
güvenlik sağlar.

- Esnek ve çok amaçlı
- Tek kanat kapılar için
- 650-1060 mm aralığında kapı genişliği
- Kolay kurulum, kolay çalıştırma
- Modüler sistem

Otel Çözümleri
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Spor  Spa Alanları
Magneo Manyetik Kayar Kapı



O EO kapıları efor sarf etmeden açmak ve 
kapamak için yenilikçi ve kullanışlı bir yol sunuyor. 
dormakaba 
Contur esign  tüm zarafetiyle, yaşamı daha kolay 

hale getirmeye yönelik tüm fonksiyonları 
gerçekleştiren O TEO özel olarak iç kapılar için 
uygundur.
-  ivot kapılar için otomatik kanat açma mekanizması
-  Kolay açma ve kapama
-  Kompakt boyutlar
-  İtme ve çekme yönünde, kanada ya da kasaya 

montaj
- Kolay montaj - tak ve kullan  teslimi

ED  otomatik kanat açma mekanizmasıyla birlikte 
dormakaba çeşitli kullanım alanları için elektromekanik 
otomatik kanat açma mekanizması sunmaktadır. Bu kanat 
açma mekanizması itme yönünde standart dirsek kol ile ya da 
çekme yönünde kayar kol ile monte edilebilir.

-  Modüler tasarım ve değişken fonksiyonel çeşitlilik
-  1600 mm ye kadar kapı genişliği
-  250 kg a kadar kapı ağırlığı
- Tek ve çift kanatlı kapılar için
-  İtme ya da çekme sürümleri olarak monte edilebilir
-  zellikle dış mekan kullanımı
-  üzgar dayanım testi

ED  ile birlikte dormakaba çeşitli kullanım alanları için 
elektromekanik otomatik kanat açma mekanizması 
sunmaktadır. Bu kanat açma mekanizması itme yönünde 
standart dirsek kol ile ya da çekme yönünde kayar kol ile 
monte edilebilir.

-  Modüler tasarım ve değişken fonksiyonel çeşitlilik
-  1100 mm ye kadar kapı genişliği
-  100 kg a kadar kapı ağırlığı
- Tek ve çift kanatlı kapılar için
-  İtme ya da çekme sürümleri
-  İç  dış mekan kullanımı

Otomatik 
Kanat Açma 
Mekanizmaları
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Spor ve Spa Alanları Otomatik Kapılar

Boyalık Beach otel İzmir / E  100
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Kon erans Salonları
areketli Bölme uvar Sistemleri

Bu esneklik, çok sayıda yüzey kaplama alternatifi vasıtasıyla 
çarpıcı bir estetiğin damgasını vurduğu özel bir atmosferi 
mümkün kılar. Böylece O MA üppe her müşteri için özel 
çözümü gerçekleştirirken, insanların iletişim kurdukları 
mek nlarda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaktadır.

 Tüm dünyada en bilinen hareketli bölme duvar sistemleri ailesi
 Manuel, yarı otomatik, tam otomatik seçenekleri
 14.5 m yüksekliğe kadar sistem oluşturabilme avantajı
 60 dB değerine kadar ses yalıtım özelliği
 er türlü sistem çözümü için gerekli bağlantı türü ve farklı 

panel seçenekleri

Modern mek nlar insanlara yüksek yaşam kalitesi sunmalıdır. 
O MA üppe arifle  hareketli bölme duvarlar size bunun 

için gerekli koşulları yaratmaktadır. 14.500 mm yüksekliğe 
kadar, farklı türde ve farklı amaçlar için  mek nlar gerektiğinde 
kolayca bölünebilir, küçültülebilir, büyütülebilir, oranlarında 
değişiklik yapılabilir ve böylece değişken kullanıcı sayısına göre 
küçük bir toplantı odasından büyük bir fuar holüne kadar 
seçeneklere uyarlanabilir. 60 dB e kadar ses yalıtımı sayesinde 
kullanıcılar yan yana bulunan odalarda eş zamanlı etkinliklerini 
birbirlerini rahatsız etmeden gerçekleştirebilirler.

Adam  Eve otel Antalya



arifle i ses yalıtımlı hareketli bölme 
duvar sistemi  olarak çok özel kılan unsur, 
iddialı teknolojisidir. Bu teknolojinin 
üstünlüğünü sağlayan da birbirine 
uyarlanmış çok sayıda zekice ayrıntıdır. 
Manuel ve yarı otomatik sistemi, 60 dB e 
varan ses yalıtım değeri, yangın güvenliği ile 
ilgili tüm gereksinimleri karşılayacak 
sertifikalara sahip olması, ürün tiplerindeki 
çeşitliliği ile sınırsız tasarım seçeneği 
oluşturarak tüm dünyada, otellerde, 
okullarda, ofis binalarında, konferans, 
eğitim ve toplantı salonları ile birçok 
prestijli projelerde alternatifsiz olarak 
kullanılmış ve kullanılmaktadır.

Com ortDrive am Otomatik işletim 
sistemi ile ise modüller tüm istiflenme 
park  ve kurulma işlemlerini kendiliğinden 

yaparlar. Ofisler, konferans salonları, 
ihtiyaç olan tüm özel mekanlar, tüm 
kurulumu Comfort rive a bırakarak esnek 
alan yönetiminden faydalanarak, alanları 
farklı sayılarda kişilerden oluşan gruplar için 
uygun hale getirilebilir ve çok amaçlı ve 
verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Vari le  Manuel hareketli bölme duvar 
sistemi, basitleştirilmiş kolay kullanımı ile 
panellerin istenen pozisyona manuel olarak 
güvenle taşınır.

st ve alt giyotin sistemleri manivela kolu 
yardımıyla çalıştırılır, mil mekanizması ise 
yay sistemli giyotinleri tavan ve tabana 
yerleşmesini veya toplanmasını sağlar.

Vari le  Com or roni  arı Otomatik 
hareketli bölme duvar sistemi, rahatlığı, 
kolay kullanımı ve esnekliğiyle değişen 
koşullara önemli ölçüde hızlı uyum 
sağlamaktadır. İçlerindeki standart 
ComforTronic motorlarıyla, her bir modülde 
bulunan giyotin sistemleri elektronik olarak 
toplanır, hem hafif hem de sağlam olan 
modüller ise herkes tarafından manuel 
olarak kolaylıkla taşınabilir.

Manuel, 
Yarı-otomatik ve 
Tam otomatik 
Sistemler
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ormaka a HA ve HB anik Bar Sistemleri
Bu ürünler hastane, üniversite ve okullar, konser salonları, alışveriş merkezleri, 
otel ve idari binalar gibi yoğun yaya trafiğine sahip tesislerde ortaya çıkan 
donanım gerekliliklerini eksiksiz olarak karşılamaktadır. T dış aksesuarlarıyla 
kombin edilen A 2000 ve B 3000 panik bar serileriyle birlikte dormakaba, 
yalnızca profilli kapılar için değil aynı zamanda ahşap, sac, yangın dayanımlı 
metal vb. kanatlar için de uygun bir çeşitlilik sunar. Yüksek emniyete sahip 
mandallı sürgü normal olarak çerçeve üzerine monte edilen bir tutucuya geçirilir. 
Böylece mandalın çok kolay bir şekilde takılması ve kapının da emniyetli bir 
şekilde kilitlenmesi sağlanır.

dormakaba nın A, B ve E it ad aksesuarları uzun kullanım süresi için 
kusursuz bir kalitenin yanında yüksek kullanıcı güvenliği ve emniyeti sunan çeşitli 
temperli camlı kapılara uyarlanabilir. A 2000 ve B 3000 serilerine ait anik 
Kaçış  Çıkış onanımı ürünleri EN 1125 kapsamında test edilmiştir ve uygunluğu 
onaylanmıştır. Tüm ürünler EN 1125 Ek A gerekliliklerini karşılamaktadır ve bu 
nedenle uygunluk ibaresi taşıma yetkinliğine sahiptir.

Gömme ip anik Bar Sistemi
A 2500 panik bar serisi, dormakaba remium ve ilgili tamamlayıcı 

aksesuarlarıyla iç ve dış ahşap, sac, yangın dayanımlı metal veya profilli kapı 
uygulamaları için ideal yüksek performanslı bir panik donanım sistemi 
sunmaktadır. Entegre gömme panik/acil durum kaçış kilidi kapının hem mandal 
hem kilit diliyle bağlantısına olanak tanır. anik bar ve dahili gömme panik/acil 
durum kaçış kilitli yüksek kaliteli panik kaçış aksesuarı, tek ve çift kanatlı kapılara 
yönelik çeşitli uygulamalar için uygundur. EN 1906, EN 1634-1 ve N 1 273 
uyumlu sitem tüm yaygın panik kilit fonksiyonlarıyla mevcuttur.

S  Kapı Kapatı ı
dormakaba TS 71 tüm standart kapı 
tasarımları ve yapıları için ideal çok amaçlı kapı 
kapatıcıdır. Montaj plakası yoktur ve bu 
nedenle sabitlenmesi özellikle kolay ve hızlıdır. 
Kapanma gücü ve hızı kapı büyüklüğüne göre 
ayarlanabilir.

- SO 9001 üretim onaylıdır
- Tüm standart kapılar için tek model
- 1100 mm ye kadar kapı genişlikleri için
- Tek ve çift kanatlı kapılar için
- aranızın karşılığını en iyi şekilde verir
- amanın ötesinde kompakt tasarım
- Sağ / sol kapılar için uyumlu tasarım
- Kapama kuvveti, kapanış hızı ve tokatlama 
hareketi yalnızca bir kaç adımda ayarlanabilir
- Sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen 
kapanma hızı
- Yangın ve duman kapılarında kullanıma 
uygunluk

Otel Çözümleri
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dormakaba

Kaçış Mahalleri
anik Barlar, Yangın ayanımlı Kapatıcılar

S  Kapı Kapatı ı
emen hemen her durum için uygun kapı 

kapatıcı. Yılların verdiği deneyim ile dormakaba 
TS 9F modelini geliştirdi. Kullanıcı rahatlığını 
olağanüstü çok yönlülük ile  birleştirdi. emen 
hemen her tip kapıya montajı yapılacak şekilde 
ayarlanabilir.

- Kolay montaj
- Yangın ve duman kapılarında kullanım
- 1400mm e kadar kanat genişliği
- Ayarlanabilir kapanma kuvveti
- er kapı durumu için pratik ve etkili çözümler
- Sağ ve sol el ile kullanılan kapılar için tek model 
ve kasa/kanat montaj imkanı
- EN 3-6 arası ayarlanabilir kapanma kuvveti ile 
her uygulamaya uygun
- Kompakt tasarım
- Opsiyonel ekstra özellikler ile desteklenmiş 
standart özellikler
- Sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen 
kapanma hızı
- Yüksek mekanik verimliliği sayesinde 
düşük açılma direnci

EN 1154 standartlarına uygun 
olarak üretilmiştir. Yangın 
kapılarında ve duman sızdırmaz 
kapılarda kullanılmaktadır.

unluk el esi



Her şe  için tek ir anahtar
pe tra sistemi, her barel türüne yarım 
barel, tam barel, mandallı barel, asma kilit, 
anahtarlı şalter ve yüzeye montaj kilitler  
uygulanabilir.

pe tra nın ö elli i
Bareller tek bir anahtarla açılabilecek şekilde 
sipariş edilebilirler ortak anahtarlı bareller .

Ekstra patent koruması
pe tra sistemi aşağıdaki patentlerle 
korunmaktadır:
 Avusturya patent no. AT511096
 Avrupa patent no. E  1 362 153
 Uluslararası patent başvuru no
CT/AT2012/050037
 Marka tescil No. 004 96 17
 2032 yılına kadar patentli

Maymuncukla açılmalara karşı koruma patentli 
anahtar profili ve özel pimlerle sağlanır.

Kişisel üvenli ini  için
Yedek anahtarlar, yalnızca her Kaba güvenlik 
bareli ile birlikte verilen güvenlik kartının sunul- 
ması üzerine yetkili dormakaba bayileri tarafın- 
dan imal edilebilir. Yedek anahtarlar ayrıca online 
olarak da sipariş verilebilir.

Dar e öntemine karşı ekstra koruma
dormakaba nın merkezleme pimi kullanan 
patentli sisteminde darbe yöntemiyle 
barellerin açılmasını engellediği 
kanıtlanmıştır. ollandalı bir televizyon 
kanalında canlı yayında gösterildiği üzere 
en uzman çilingirler bile bir Kaba pE tra 
barelini darbe yöntemiyle açamamıştır.

Barel ip an ın Da anımlı Dilli Kilit
170 F Barel Tip Kilit, EN 12209 Sınıf 2, N 
1 251-1 Sınıf 2 normuna uygunluk, çift tur 
20 mm sürgü boyu,  mm kol yuvası, 20 
mm ayna genişliği, 55- 0 mm gövde 
genişliği, sağ ve sol kapılar için uyumlu, 
yangın ve duman kontrollü kapılarda 
kullanıma uygun.

Binili Menteşe
Yangın ve duman kontrollü sac kapılar için 
menteşe, CE-sertifikalı, 160 kg a kadar 
kapılarda kullanım için uygun, N EN 
1935:2004 uyumlu.

Barel ip Dilli Kilit
1710Kilit, EN 12209 Sınıf 2, N 1 251-1 
Sınıf 2/3 normuna uygunluk, çift tur 20 
mm sürgü boyu,  mm kol yuvası, 20 mm 
ayna genişliği, 55 mm gövde genişliği, sağ 
ve sol kapılar için uyumlu.

Basma Kol
ure Serisi Basma Kol, Tip 1, yuvarlak 

rozetli, her iki taraftan anahtarlı, EN 1906 
Kullanım Kategorisi: Sınıf 3, Korozyon 
ayanıklılığı: Sınıf 4  ve EN 1634-1 

normlarına uygunluk,  mm maça 
spindle , aynı uzunluktaki vida ile 3 -55 

mm aralığında kapı kalınlığına uygunluk, 
yüksek güvenlikli kontra vida yatağı, kolun 
sarkmasını önleyen yay düzeneği

Delinme e karşı koruma
Barel içindeki ilave çelik emniyet elemanla- 
rı ve çelik pimler tarafından sağlanmakta- 
dır. Yüksek güvenlik standardı Kaba 
pE tra, EN 1303 Anahtarla İlgili Güvenlik 
Sınıfı 4-6 ve isteğe bağlı engel pimi ile 
Saldırıya ayanım Sınıfı 2 yi karşılar.
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Aksesuar setlerinin ha ırlanması
- Aksesuar seçimleri, kapı aksesuar listelerinin ayrıntılı bir 
biçimde hazırlanması ve geliştirilmesi ile ürünlerin 
şartnamelerinin oluşturulması
- Mimarlar, danışmanlar, müteahhitler, yatırımcılar ile 
birlikte proje gereksinimlerinin ve güvenlik senaryolarının 
belirlenmesi

dormakaba aksesuar spesifikasyon çalışması kapı kolları, 
menteşeler, kilitler, vb. tüm geçiş çözümlerini kapsar. 
Otomatik kapılar, otomatik kanat açma mekanizmaları, 
turnike sistemleri, cam kapılar, kayar toplanır camlı 
duvarlar, hareketli bölme duvar sistemleri, döner kapılar ve 
tüm kapı aksesuarlarının teknik danışmanlık hizmetlerini 
güncel Avrupa standartlarına göre ve projenizin tüm 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde vermekteyiz. Bizim 
aracılığımız ile birçok alternatif çözüm ve model / ürün 
bilgisine ulaşabilirsiniz.

Di er hi metlerimi
-  Bütçe çalışması
-  evize taleplerin incelenmesi
- B M Danışmanlık hi meti

pazarlama.tr@dormakaba.com

dormakaba roje Yönetim Ekibi olarak projeleriniz kağıt 
aşamasında iken sizlerden aldığımız veriler doğrultusunda kapı 
listelerinizi hazırlıyor, aksesuar setlerini oluşturuyor ve teknik 
şartnameleri yazıyoruz. İhale öncesi gereken tüm kapı paketi  
dökümanlarınızı eksiksiz bir biçimde ve doğru şekilde 
düzenliyoruz.

Bu departmanımızın hedefi sizlere bir nevi danışmanlık 
hizmeti vererek  ihale öncesi doğru ve eksiksiz tanımlanmış 
kapı paketleri  oluşturmak ve projenin işleyişine yarar 

sağlamaktır.

Cam kapılar ve ka ar toplanır amlı uvarların 
şartnamelerinin ha ırlanması
- etaylı şartname çalışmalarının hazırlanması
- anel boyutlarının belirlenmesi, alternatif park alanı 
çözümleri konusunda yardımcı olunması ve çizim desteği 
sağlanması

Otomatik ka ar kapı ve öner kapıların 
şartnamelerinin ha ırlanması
- etaylı şartname çalışmalarının hazırlanması
- öner kapıların çap / yükseklik ilişkisinin belirlenmesi ve trafik 
hesabının yapılması ile ihtiyaca yönelik uygun ürün seçimi
- etay çizimlerinin hazırlanması

Otel Çözümleri
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Milfare Classic anahtar kartları. İptal söz konusu olmaksızın 10 gün için ayarlanabi-
lir. Ayarlanabilir son kullanma tarihleri  otomatik olarak çıkış tarihini ayarlama veya 
manuel olarak check-in sırasında ayarlama seçenekleri. 

Enerji tasarrufu ünitesi, led ışık göstergesi, aynı kart ile kapı kilitleme ve güç verme 
özelliği, 10-30 sn çıkış için gecikme süresi, güç tüketiminde 20- 30 tasarruf.

Kapı dürbünü, 35-55 mm aralığındaki kapı kalınlıklarına uyumlu, 200  görüş açısı, 
satine nikel kaplama.

Kapı güvenlik zinciri, kapıya gizli montaj, bağlantı elemanları ile birlikte

6

7

Kaba F  Kart Seti
- Konuk, personel ve 
raporlama kartları

Enerji Koruma
nitesi

Kapı
ürbünü

9 Kapı
Güvenlik inciri

1Setlastik

1AdetBeyaz

1AdetSatine Nikel
Kaplama

1Adetaslanmaz
Çelik

dormakaba T  5021 emine monte kapı stoperi, paslanmaz çelik malzeme, 
siyah lastik halka ile birlikte, : 50 mm, : 42 mm10 T  5021

Stoper 1Adetaslanmaz
Çelik

dormakaba TS 915 kayar kollu, kalp sistemli gizli kapı kapatıcı, kapanma gücü 
EN 3, 950 mm iç mekan kapıları, sağ ve sol kapılar için tek model, 267   57   
36  mm ebatlarında, maksimum açılma açısı 115 , EN 1154 sertifikalı, CE belgeli, 
kapanma ve tokatlama hızı valf ile ayarlanabilir.

ulama Alanı
Otel Odaları

Kanat ipi
Ahşap

Kanat Genişli i
 1000 mm maks.

Kanat A ırlı ı
0 kg maks.

an ın Da anımı
60 dk

Aksesuar Seti
eknik Spesi ikas onu

- Tek arçalı F  Kilit
Sistemi ile Otel Oda Kapısı
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MiktarBirimKaplamaemel elliklero Ürün Görseli Ürün Ko u

1 1AdetNaturel
Eloksal

TS 915 Gizli
Kapı Kapatıcı

Ahşap, çelik ve aluminyum kasalı binisiz kapılar için tamamen gizli. CE sertifikalı, 0 
kg ağırlık kapasiteli, 1 0 ye kadar açılabilen, toplam uzunluğu 160 mm, sağ ve sol 
uygulanabilir, bakım gerektirmeyen mil yataklı, üç boyutta ayarlanabilir: Yanal /- 3 
mm, yükseklik /- 3 mm, derinlik /- 1 mm. aslanmaz çelik yüzey.

2 3Adetaslanmaz
Çelik

Gizli
Menteşe

Messenger ENS kablosuz sistem ile ön büro ve otel elektronik kilitleri arasında iki 
yönlü iletişim sunar. ersonelin direkt mobil telefona e-mail veya kısa mesaj yoluyla 
sunucuya bağlanması sağlanır. Aynı zamanda 3. parti cihazlar ile daha fazla erişim 
ve kontrol esnekliği sağlamak için iletişim kurabilir.
 adyo frekans iletişimi, dünya çapında uygun olan 2.4 G z değerinde
 Güvenli ağ 12  AES
 Kendi kendine ağ oluşturan sistem
 igBee rostach standardı

5

Saflok Messenger
ENS Erişim

Kontrol Sistemi  -
Online Sistem 

İstendiğinde

dormakaba Confidant Elektronik Kartlı Kilit Temassız Kartlı , gömme kilit, iç ve 
dış modül, gömme kilidi ile birlikte, mevcut ve yeni otellerde kullanıma uygun kit 
seçenekleri, online ve offline sistemler ile kullanım, vandalizm ve hırsızlığa karşı 
koruma, tamamen gizli okuyucu, 50.000 açılma ya da 3 yıla kadar batarya ömrü, 
personel için düşük batarya uyarısı, uzun ya da kısa basma kol seçeneği, dış ünite 
üzerinde açık/kapalı E  uyarısı, gizli barel kullanım seçeneği, iç ünite üzerinde 
mandal seçeneği, 35 mm - 55 mm backset seçenekleri, tarih/zaman/saat kontrolü, 
10 güne kadar kullanım izni verilebilen kart kullanımı, otomatik olarak programlana-
bilir check-out tarihi, 4000 aktiviteye kadar geribildirim alma, fiziksel engelliler için 
A A normlarına uyum, EN 1634-1 normuna uygun 30 dakikaya kadar yangın 
dayanımı, N 1 273 ve EN 179 normlarına uygun kapı kolları, BM  01 kilit 
gövdesi, - 35  ile 70  sıcaklık aralığında çalışma, 54 koruması, 2 yıl garanti

3 1SetSaten Krom,
arlak Krom

Confidant F
Elektronik Kilit

Ambiance, otellerin mevcut mülk yönetim sistemine göre arayüz 
değiştirebilir ve uyumlu haldedir. Saflok F  kilitlerinin tümü ile 
uyumludur. indo s işletim sistemi ile uyumludur. 
 Sayısız kullanıcı adı ve parola koruma dereceleri yönetim, güvenlik personeli, ön 

kabul personeli..
 Kayıp / çalıntı anahtar iptal ve değiştirme imkanı.
 er kullanıcının erişim izni için özelleştirilmiş anahtar kart programı
 Self-check-in kioskları, güvenik noktası gibi 3. parti uygulamalar ile entegrasyon
 Anahtar tanımlama işlemleri ve kullanıcı yetkilendirmeleri ile ilgili detaylı rapor 

alabilme

Saflok F  kilitleri ile birlikte kullanıldığında, kompakt F  temassız okuyucu ve 
yazıcı ile kullanılan Milfare Classic anahtar kartlarını destekler. SO 14443A 
standartlarına uygundur. Birden çok  istasyon için kullanımda idealdir.

6 kilit programlama, sorgulama ve kilit teşhis için kullanılan portatif bir 
programlama cihazıdır. Yardımcı anahtar kodlama terminali olarak da kullanılabilr. 
Saklama kapasitesi: 500  oda, saniyede 300  oda özelliği yüklenebilir, 1000 kilit 
onayı, 2 dakikanın altında bir sürede sorgulanabilir, gelişmiş kilit sorgulama 
fonksiyonu bulunmaktadır.

4 1Set

1Set

Ambiance
Erişim Kontrolü

Sistemi

Saflok F
Kodlayıcı - Sistem

6000 e dahil

Saflok 6
- Sistem 6000 e 

dahil



Otel Çözümleridormakaba

ro e a arlama
B M anışmanlık izmetleri

ormaka a 
evit lu in

Yapı Bilgi 
Modellemesi 
B M  için 

geliştirilmiş 
eklenti aracı 

• 3  model tabanlı yapı bilgi modelleme B M  süreci dünya çapında tasarım ve inşaat sektörünü dönüştürüyor olsa da, teknolojideki yenilikler 
eklenti araçları aracılığıyla daha da büyük iyileştirmeler sunmayı vaat ediyor.

• dormakaba nın bu amaçla sunduğu ücretsiz Autodesk evit B M eklenti aracını keşfedin.

• Kullanıcı dostu eklenti aracımız, ana modelinize erişim gerektirmeden kapıları istemciden ekibimize hızlı bir şekilde aktarır.

B M ormaka a için ne i a e e i or
dormakaba için B M, 3 boyutlu nesneleri farklı grafik formatlarda indirmekten daha fazlasını ifade eder. Bizim için B M, öncelikle binaların 
planlanması, inşası ve yönetimi için güncel, güvenilir ve kesin ürün verileri sağlayarak müşterilerimize destek olmak anlamına gelir. dormakaba ürün 
portföyümüzdeki bir çok ürünü temsil eden B MObjects çalışmalarımıza ek olarak, entegre planlama ve inşaat konusunun tamamını kapsayan 
çözümler ve hizmetler sunmaya da odaklanıyoruz.

na zellikler

Kullanı ı dostu arayüz ve ü retsiz 
uygulama

unu u kaynağı gerekmez 

Veri trans eri güvenli ve kolaydır  aynı 
zamanda az yer kaplar

Kapılara ait ütün aksesuarlar evit 
içerisinde görüntülenir

pesi ikasyon raporları doğrudan evit 
kullanılarak oluşturulur

eden dormakaba evit lugin

dormaka a nın deneyimli pesi ikasyon eki i 
süreç oyun a sizle ilerler

na modeli göndermenize gerek kalmaz 

Verilerinizin güvenliği ve korunması en yüksek 
önemi taşır 

Kapı aksesuar listeleri modeliniz içerisine 
eksiksiz olarak gömülür

Çalışmamız ihtiyaç ve istekleriniz 
doğrultusunda şekillenir
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asitleştirilmiş ş kışı -
üre inizi Kolaylaştırıyoruz

dım

mports the pe i i ation 
Çalışmayı çe ktar  utonu ile 
aksesuar listesi modelin içine 
aktarır ve kapılarla eşleşerek 
pro e içerisinde görünür hale 

gelir

dım
ksesuar listeleri 

tamamlandığında pesi ikasyon 
eki imiz size detaylı listeyi t t 

ormatında iletir  

1 dım
na modeli  dormaka a  
eklenti paketi yüklü evit

programı içerisinde oluşturun 
veya revize edin

dım

pesi ikasyon eki imiz 
oluşturulan kapı listesi 
için detaylı hırdavat

aksesuar listesini 
oluşturur

dım
dormaka a evit klenti 
ra ı menüsünde yer alan 

port ışa ktar  
utonuna asın

dım
Kat planlarını ve veya kapı 

listeleri program tara ından 
pesi ikasyon eki imize 

gönderin

dormaka a BIM klenti ra ını kullanarak

• pesi ikasyon eki i şartname çalışmasını hazırlarken siz de ana modeliniz üzerinde çalışmaya devam ede ilirsiniz  yrı a aksesuar
listesi modelin oyutunu şişirmez

• odelde değişiklikler mi  iç pro lem değil  evit için geliştirdiğimiz eklenti ara ı ile revizyonlar sorunsuz ir şekilde halledilir  evize
olan modelin tekrar çalışılması için den ya kadar olan adımları uygulamanız yeterli ola aktır  na modeldeki kapılarda yapılan
değişiklikler otomatik olarak işaretlenir  u sayede pesi ikasyon ki imiz hızlı ir şekilde değişen kapılar için set oluştura ilir

• ırdavat listeleri direkt olarak evit modeliniz üzerinden alınan kapı listelerine göre oluşturulur  listelerin nasıl ve hangi ormatta
gözüke eğine siz karar verirsiniz  isteleri dilerseniz model içerisine gömülü  dilerseniz e el veya pd  ormatında kullana ilirsiniz

izmetler B M anışmanlık

aha azla ilgi edinin

ormaka a 
dormaka a nın sanal 
şehrine girin  ürün ve 
çözümlerimizi daha 
yakından keş edin  

rünlerimiz burada hayat buluyor: ormaka a 
 Cit

Geniş ürün portföyünü endüstriyel kompleks, konut, 
havaalanı, otel ve sağlık sektörleri için bu sanal 
şehirde yakından deneyimleyin.

rünler hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacınız 
varsa, dormakaba 360  City uygulaması ile ürün 
tarayıcısı arasında istediğiniz zaman kolayca geçiş 
yapabilirsiniz.
OS, Android ve indo s Masaüstü versiyonlarını 

indirebilirsiniz...
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İhtiyaca yönelik çözümler
eriyodik bakım anlaşmaları

Uzman ekiplerle uzun ömürlü ürünler
Otel Kilitleri
dormakaba nın tüm dünyadaki müşterileri Online estek 
sitesine üye olarak SSS bültenleri, eğitim videoları, ürün 
dökümanlarına ulaşabilirler, uzaktan gerçek zamanlı online 
yardım alarak sistem üzerindeki problemlerini 7/24 
çözebilirler. Kurulum sonrası otel çalışanlarına verilecek 
soft are eğitimi ile sisteminizden tam performans 
almanız sağlanır.

Servis lanları 
Sizlere iki farklı servis paketi sunuyoruz: latinium ve Gold. 
Sözleşmeli tüm müşterilere sunulan her iki paket de 
otomatik kayar ve döner kapılar ile otomatik pivot kanat 
açma mekanizmalarını ve turnike sistemlerini kapsar.

lanlı bakım ziyaretleri
Kapılarla ilgili temel 
kontrol ve ayarlamalar
Kapanma hızı, sensörler, frenleme 
ve kilitleme ayarı düzeltmeleri 
Büyük kusurları veya yükseltmeleri 
özetleyen saha raporu
Servis ücretleri sözleşme 
süresince indirimli şekilde uygulanır.

erilen servis sonucu ve bakımda 
düzeltilen hatalar için işçi ücretleri, 
sözleşme bedeli dahilinde karşılanır.
Mesai saatleri dışında verilen 
servis masrafları, sözleşmenin 
bir parçası olarak karşılanır.

Otomatik  Döner  Manuel Kapılar
Otomatik kapılarınızın markası ne olursa olsun daha verimli 
ve sorunsuz çalışması için periyodik bakımı önermekteyiz. 
Konusunda uzman teknisyenlerimiz tarafından yapılacak 
bakım sayesinde, yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin yanlış 
müdahalesi sonucunda oluşabilecek zararlar önlenir. Bunun 
yanında  toz nem vs. gibi dış etkenlerin kapının mekanik ve 
elektronik aksamı üzerindeki olumsuz etkileri giderilir. 

üzgün çalışmayan veya eskiyen parça varsa tespit edilir 
mekanizmaya zarar vermeden değiştirilir. Bunlar ile hem 
mekanizmada oluşacak yüksek mali- yetli arızaların önüne 
geçilir, hem de çalışan parçaların yıpran- ması azaltılarak 
otomatik kapınızın kullanım ömrü uzatılır.

dormakaba kendi ürünlerinin yanı sıra diğer markaların 
ürünlerine de yüksek kalitede servis vermektedir. Konusunda 
uzman teknisyenlerimiz dikkatli şekilde sizi dinler, acil servis 
ihtiyacınız olduğunda en kısa sürede müdahale eder. Servis 
ekiplerimiz beraberlerinde kapsamlı yedek parça bulundurur, 
böylelikle oluşan aksaklıklar zaman kaybetmeden giderilir. 
Eğer isterseniz diğer markalara ait arızalanmış veya kullanım 
ömrünü doldurmuş ürününüz, dormakaba ürünleri 
kullanılarak yenilenebilir.

Otel Çözümleri
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Servis Bakım Anlaşması rneği
Sö leşme numarası  

ara lar  
A res

Ve  dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
       Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:59/3
       34396, Sarıyer/İstanbul, Türkiye

Sö leşme Başlan ıç arihi  
Sö leşme Bitiş arihi

Genel
Amaç dışı kullanım, suiistimal, kaza, yangın, su ile ilgili vakalardan kaynaklanan hasarlara dayanan malzeme değişimi ve onarımlar söz 
konusu servis paketine d hil değildir. Söz konusu ücretlere, otomatik kapıların mekanizmasına ulaşmak için özel kaplamaların sökülmesi 
işi d hil değildir. Sözleşme süresi içinde olası arızalı parçaların değiştirilmesi durumunda değişecek parçaya dormakaba liste fiyatı 
üzerinden 25 iskonto yapılacak, yukarıda belirtilen hususların dışında oluşacak arızaların giderilmesinde 7/24 servis ücreti talep 
edilmeyecektir.

Sö leşme süresi ve i at e işimi
Sözleşmenin süresi 1 yıldır. Ancak, sözleşmenin bittiği, en geç 30 gün öncesinden bildirmediği takdirde, sözleşme, aynı şartlarla Bedel 
hariç olmak üzere zam oranı TEFE T FE oranını geçmeyecek şekilde karşılıklı görüşülecektir.  1 yıl daha uzar. evam eden senelerde de 
bu madde uygulanır.

ulama tarihleri
Montajı tarafımızca yapılan yeni kapıların servis garanti süresi 1 yıldır. Amaç dışı kullanım, vandalizm vb dayanan hasarlar garanti 
kapsamında değildir. 2 yıllık servis garantisinin geçerli olabilmesi için bakım sözleşmesinin imzalanmış olması gerekmektedir.

Dikkat ükümlülü ü
dormakaba  nın Uygulama tarihlerine uymadığı ve Kullanıcının başka bir servis kullanmak durumunda kaldığı haller ayrık olmak üzere 
işbu sözleşme süresinde otomatik kapılar üzerindeki çalışmalar ancak dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. şirketi 
elemanları tarafından gerçekleşmelidir. Aksi takdirde işbu sözleşmeden doğan bütün haklar herhangi bir tazminat hakkı bulunmaksızın 
iptal olur ve söz konusu sözleşme dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından derhal feshedilebilmektedir. 
İstisnalar yazılı onaya tabiidir.

Sö leşme e işikli i ve eçerlili i
İşbu sözleşmede yapılacak olan değişiklikler yazılı olarak gerçekleşmelidir.

Sö leşmenin eshi
İşbu sözleşme taraflarca 30 gün önceden yazılı şekilde ihbarı edilerek her zaman ve süresinden önce feshedilebilir.

Mahkeme eri
İşbu sözleşmeden doğan dolaylı veya dolaysız bütün ihtilaflar için İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 

ormaka a Kapı ve Güvenlik Sistemleri San  ve i  A
Merkez : Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:59/3  34396 Sarıyer, İstanbul /Türkiye
Tel : 0212 332 00 00 Faks : 0212 332 00 01

.dormakaba.com.tr      info.tr@dormakaba.com      servis.tr@dormakaba.com 35
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dormakaba türkiye 

dormakaba Türkiye 

@dormakaba_tr 

dormakaba Türkiye 

dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
Kağıthane Ofispark Merkez Mh. Bağlar 
Cd. No: 14, B2 Blok Kat:5/30 
Kağıthane / İstanbul
T: 0 212 332 00 00 
F: 0 212 332 00 01

info.tr@dormakaba.com

www.dormakaba.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü   
1071 Ankara, Kızılırmak Mah. 1443. Cad. 
No:25 A Blok K:13 D:98 Çukurambar - 
Çankaya /Ankara
T: 0 312 442 12 96 - 97
F: 0 312 442 12 98

Ege Bölge Müdürlüğü

Atıf Bey Mah. 67 Sok. No: 45 D: 7 
Gaziemir / İzmir

T: 0 232 252 61 51

F: 0 232 252 61 51

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

1971 Sk. Bulvar Lara Sitesi A Blok Kat: 4 
D: 14 Muratpaşa / Antalya

T: 0 242 324 35 25




